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Toen de jonge Rien Cruijsen in 
1979 de PABO afrondde had 
verzekeringsagent Jo Coppis 
wel een baantje voor hem. 
Hij begon als manusje van al-
les in de veronderstelling dat 

dit baantje slechts van tijdelijke aard zou zijn. Nu, 42 jaar 
later, gaat hij met pensioen. Dat hij niet voor de klas te-
recht zou komen had hij nooit gedacht. ‘Het assurantie-
werk was een ondoorzichtig vak, maar gedurende de tijd 
kreeg ik er steeds meer lol in’. Vandaag, 3 januari, is de 
eerste dag van zijn offi ciële pensioen. Reden voor koffi e 
met gebak! 

In 1954 begon Jo Coppis zijn verzekeringskantoor aan de 
Museumlaan in Overloon. Destijds bestond dat werk voor-
namelijk uit het afsluiten van verzekeringen tijdens een 
huisbezoek bij de klanten. Dit was vooral in de avond-
uren want in die tijd werkten de meeste mensen fulltime. 
Het online afsluiten van verzekeringen was in die tijd 
toekomstmuziek. ‘Een vakopleiding had je toen ook nog 
maar zeer beperkt nodig. Je leerde het vak voornamelijk 
door praktijkervaring en het volgen van de nodige oplei-
dingen en cursussen’ volgens Rien. In 1984 werd de VOF 
Coppis & Cruijsen opgericht die tot de dag van vandaag 
actief is in het afsluiten van verzekeringen, hypotheken 
en het verlenen van diverse andere fi nanciële diensten. 
De NMS spaarbank werd Regiobank en in 1992 verhuisde 

het kantoor van de Museumlaan naar de Stevensbeekse-
weg. Het personeelsbestand is door de jaren heen verdub-
beld naar totaal zes personen. 

Afstand nemen lukt hem goed, ondanks het feit dat zijn 
woonhuis aan het kantoor grenst. Af en toe worden we 
nog opgeschrikt door een bel als er een klant het kantoor-
pand in- of uitloopt. ‘Ja, die bel moet nog gedemonteerd 
worden.’ 

In de afgelopen veertig jaar is er veel veranderd. ‘Van heel 
veel papieren polissen en handmatige administratie naar 
een volledig geautomatiseerd administratief systeem. 
Het is niet meer voor te stellen dat er in de beginjaren 
iemand een bijbaantje had om polissen naar klanten te 
versturen en te archiveren in de klantendossiers. Stapels 
papier werden er wekelijks verwerkt’ blikt Rien terug op 
de beginjaren bij Jo Coppis. Ondanks het digitale tijdperk 
is het kantoor van Coppis & Cruijsen gewoon toegankelijk 
voor klanten die een vraag hebben, en ook contant geld 
opnemen is mogelijk. 

‘Het mooiste aan dit vak is dat je vertrouwenspersoon 
bent van je klanten’, merkt Rien op. De vele hartverwar-
mende reacties die hij kreeg naar aanleiding van de aan-
kondiging van zijn pensioen zijn het bewijs dat hij een 
goede band had met zijn klanten. Of het een voor- en/of 
nadeel is dat zijn werk en privéleven zich allebei in Over-
loon afspelen heeft twee kanten. Last heeft hij er in elk 
geval nooit van gehad. Het sociaal praatje zal nu voorna-
melijk op straat of in een winkel plaatsvinden. 

Hoe hij zijn dagen gaat vullen ziet hij wel. Voorlopig fi et-
sen, lezen, koken en mantelzorger zijn voor zijn 99-jarige 
vader. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan ko-
men we achter. Want binnenkort staat hij namelijk twee 
dagen van de week voor de klas. Vervanging van iemand 
die met zwangerschapsverlof gaat, de vakken ‘Economie 
en Leidinggeven’. Partner Hetty tipte Rien voor deze va-
cature bij ROC Nijmegen. ‘Een nieuwe uitdaging waar ik 
veel zin in heb, maar ik ga het alleen doen als fysiek lesge-
ven mogelijk is. Online zie ik dat niet zitten’. 

Helaas geen groot afscheid voor Rien om de wel bekende 
reden. Dat is jammer, maar ‘het is zoals het is’ verklaart 
hij in al zijn nuchterheid. Het zal zijn verdere leven niet 
beïnvloeden want hij is van plan om te gaan genieten van 
zijn vrije tijd! 

Rien Cruijsen gaat met pensioen
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Oud-papier inzameling vanaf 15 januari 2022

Het Sint Theobaldusgilde staat al 
vanaf 1977 in weer en wind voor u 
klaar om uw oud papier huis-aan-
huis in te zamelen, maar door over-

macht wordt het ons door derden niet meer moge-
lijk gemaakt om het papier nog huis-aan-huis op te 
halen.
Het Sint Theobaldusgilde zal voortaan op een ande-
re manier voor u klaar staan zodat u toch uw oud 
papier af kunt voeren en het niet bij het restafval 
hoeft te doen. Dit vraagt echter wel enige mede-
werking van u.

Het oud papier zal naar de locatie “De oude Molen” 
(nabij de zendmast) gebracht moeten worden waar 
de gildeleden wederom voor u klaar zullen staan.

Om de toestroom van auto’s te beperken kunt u 
er ook voor kiezen om het papier van uw buren, 
ouders, of een slecht ter been zijnde persoon mee 
te nemen. Voor het Sint Theobaldusgilde is dit een 
nieuwe manier van het inzamelen van het oud pa-
pier. Mocht het hier en daar nog niet soepel verlo-
pen dan hopen wij op u begrip.

De eerste datums zijn als volgt
WK22-02 15  januari
WK22-04 29  januari
WK22-06 12  februari
WK22-08 26  februari

WK22-10 12  maart
WK22-12 26  maart
WK22-14  9  april
WK22-16 23  april

•  Er zijn gildeleden aanwezig voor begeleiding.
•  Aanbieden van papier op aanwijzing van de gil-

deleden.
•  Papiercontainers worden opgesteld vanaf 09:00uur 

tot 12:00uur op de zaterdagen van de even we-
ken.

•  Alleen papier/karton. Geen drinkpakken, hout,
glas, plastic, luiers of ander restmateriaal (Steek-
proefsgewijs zal er gecontroleerd worden op na-
leving hiervan).

•  Buiten openingstijden aanbieden van papier is
niet toegestaan. Containers worden na de inza-
meling weer opgehaald.

Met vriendelijke groet,

Stefan Meijer
Penningmeester
St. Theobaldusgilde, Drumshowband Theobaldus en 
Stichting ut Gildehuus Overloon
www.sinttheobaldusgilde.nl
penningmeester@sinttheobaldusgilde.nl
Correspondentieadres:
Zandstraat 2, 5825 HC Overloon

Het mag geen naam hebben
•  Afvalkalender bij het afval - gelukkig hebben we Ons Eigen Erf nog…!

•  Het zal ons toch niet gebeuren dat we door die F-35’s de leeuwen niet meer kun-
nen horen…!
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

Verdere aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 
december. De maatregelen die noodzakelijk zijn in 
verband met corona worden op advies van de Ne-
derlandse bisschoppen weer wat aangescherpt.

•  Het dringende advies: draag een mondkapje bij
het binnenkomen, het zich verplaatsen, en bij het
verlaten van het kerkgebouw.

•  Neem de 1,5 meter afstand wederom in acht en ga
zitten bij de stickers die op de banken zijn geplakt.

•  Volkszang is toegestaan.
•  Koren (tot maximaal vier personen) mogen blijven

zingen mits ook zij onderling de 1,5 meter afstand
in acht nemen.

•  Bij publieke vieringen vóór 17:00 uur mogen nog
slechts 50 personen aanwezig zijn (exclusief bedie-
naren).

•  Uitvaarten mogen door maximaal 100 personen
worden bijgewoond.

•  Na 17:00 uur zijn er geen bijeenkomsten of verga-
deringen toegestaan in pastorie, sacristie of kerk-
gebouw;

Blijf voorzichtig en houd rekening met elkaar;

Vieringen 16 januari – 23 januari

Zondag 16 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Zaterdag 22 januari 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: Gebedsdienstgroep
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Palet
Oksana

Intentie: Familie van Keijsteren, van Hout, Schaminée

Zondag 23 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Kosterdienst
Zondag 9 – 15 januari
Tiny Willems, tel.: 0478 - 641814

Zondag 16 januari – 22 januari
Jeanne Peeters, tel.: 0478 - 641835

Zaterdag 22 januari
Jos van de Pas, tel.: 0478 - 641268

Zondag 23 januari – 29 januari
Nelly van Gemert, tel.: 0478 - 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 29 ja-
nuari en 6 februari 2022 bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriende-
lijk verzocht deze uiterlijk 18 januari op te geven.  
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,-.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres: info@theobaldusparochie.nl.
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Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl

Kandidaat-jeugdvoorzitter SSS’18

Het bestuur is trots en zeer 
verheugd om jullie, na de ver-
kiezing van zes nieuwe be-
stuursleden in november, onze 

kandidaat-jeugdvoorzitter te mogen presenteren. 
Hiermee gaat het bestuur op vol-
le kracht het jaar 2022 in. Onze 
kandidaat-jeugdvoorzitter stelt 
zichzelf graag aan jullie voor:

Ik ben Stan van Raaij, 38 jaar oud, 
getrouwd met Linda Loof en ik 
heb twee dochters Daantje (8) en 
Lola (5). Wij zijn woonachtig op 
de Trantert in Overloon, naast de 
nieuwe voorzitter van SSS’18, Pa-
trick Borghs. Oorspronkelijk kom 
ik uit Sint Anthonis en ongeveer 
13 jaar geleden ben ik naar Over-
loon verhuisd. In dezelfde perio-
de heb ik de overstap gemaakt 
van DSV naar SSS’18, waar ik 
zeven jaar in de selectie heb ge-
voetbald. Na deze jaren ben ik in de lagere elftallen 
gaan voetballen en op dit moment voetbal ik nog in 
het veteranenteam van SSS’18.

Zelf ben ik nu ruim 14 jaar werkzaam bij justitie, 
als senior pedagogisch medewerker, binnen de 
jeugdafdelingen. Jongeren begeleiden binnen het 
strafrechtelijke kader om weer terug te keren in de 

maatschappij. Sinds afgelopen zomer doe ik dit in 
een nieuw opgestarte jeugdgevangenis RJJI Hors-
terveen te Horst.
Zelf doe ik graag crossfi t en voetballen. Op de zater-
dagochtend ben ik coach van het korfbalteam van 

Daantje, DES E1. Een leuke, 
vrolijke afwisseling.

Ongeveer 13 jaar geleden ben 
ik lid geworden van SSS’18 
en heb de vereniging leren 
kennen als een warme club, 
waar ik me altijd welkom heb 
gevoeld. De supporters, het 
bestuur en de betrokkenheid 
vanuit het dorp springen er 
voor mij nog steeds uit. De 
vereniging kan dan ook trots 
zijn op wat ze hebben neerge-
zet. Het is dan ook een eer om 
de functie als jeugdvoorzitter 
te mogen gaan bekleden.

In de vele veranderingen in de wereld de afgelopen 
jaren, welke een impact hebben op iedere genera-
tie, zie ik dan ook een uitdaging. Hoe kunnen we de 
nieuwe en huidige generaties aan SSS’18 verbinden 
en het zodoende nog toegankelijker maken voor ie-
dereen. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om aan 
de slag te gaan met iedereen om iets moois achter 
te laten voor de volgende generatie.

Beste bewoners van Overloon,

Binnenkort zullen vertegenwoordigers van SSS’18 bij u langskomen i.v.m.
de jaarlijkse verkoop van de Knorrende Knaoier-loten.

De prijstrekking zal plaatsvinden op zondag 30 januari 2022.
De winnaars krijgen de prijzen thuisbezorgd.

Het bestuur van SSS’18 wenst iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2022 toe! 

Bestuur leden en dirigent van LOGEKO wenst U allen
een  liefdevol en gezond 2022.

Wij hopen het komende jaar ook weer muzikaal van ons
te kunnen laten horen. 

Zorg goed voor elkaar en blijf  gezond.
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SSS’18 en Michel Kuijpers samen verder
in het seizoen 2022-2023

De technische commissie is verheugd te kunnen 
melden dat Michel Kuijpers zijn contract met één 
seizoen heeft verlengd en daarmee ook komend 
seizoen verbonden is aan SSS’18 als hoofdtrainer 

van de herenselectie. Daarnaast blijft ook Maarten 
Peeters (trainer 2de herenelftal) in het seizoen 2022-
2023 betrokken bij de herenselectie van SSS’18.

Het bestuur, technische commissie, spelersgroep en 
trainers zijn ontzettend tevreden over de samen-
werking en wij feliciteren beide trainers dan ook 

met hun verlenging en wensen hen veel succes en 
plezier toe zodra er weer gevoetbald mag worden!

Beste dorpsgenoten,

Na bijna 8 jaar wethouderschap in de gemeente 
Boxmeer wil ik vanaf deze plaats iedereen bedan-
ken voor de steun en het vertrouwen die ik al die ja-
ren heb mogen ervaren in deze eervolle functie. Het 
was een enerverende tijd waarin ik veel mensen en 
organisaties heb leren kennen en veel opgestoken 
heb van het openbaar bestuur met name door de 
fi jne samenwerking met het ambtelijke apparaat, 
griffi e en medebestuurders in het college en in de 
gemeenteraad.

De tijd is omgevlogen en ik heb me met plezier en 
naar eer en geweten de afgelopen twee raadspe-
riodes ingezet voor het algemeen belang van alle 
inwoners van de gemeente Boxmeer en waar mo-
gelijk in het bijzonder voor de kerkdorpen van de 
voormalige gemeente Vierlingsbeek. Aanvankelijk 
namens VijfDorpenBelang/Lijst Overloon, maar in 
de aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 
24 november jl. als wethouder namens TeamLokaal.

Ik heb er alle vertrouwen in dat onze plaatselijke 
belangen ook in de komende raadsperiode goed 
behartigd zullen worden door TeamLokaal, met 
twee wethouders in het college van de nieuwe ge-
meente Land van Cuijk, en door raadslid Fons van 
Mil namens TeamLokaal, maar ook door Lian Na-
buurs, die namens het CDA ons dorp in de nieuwe 
gemeenteraad vertegenwoordigt.

Samen met Fons, Lian en Han heb ik vaak ge-car-
pooled naar de talloze commissie- en raadsvergade-
ringen. Naast alle belevenissen en ontmoetingen zal 
ik ook zeker deze onderhoudende ritjes met onze 
lokale volksvertegenwoordigers naar de politieke 
arena gaan missen.......

Nogmaals bedankt, ook 
namens Marga,

Jeu Verstraaten
23 december 2021
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

DA Drogisterij & Parfumerie..

Zie pagina achteraan.

‘Alles komt tot leven met water en licht’

Voor altijd in ons hart

Josephien
van den Hoogenhof–Snijders

20 november 1943 - 15 december 2021

echtgenote van
Jeu van den Hoogenhof

Heidi
Febe, Bodil

Kitty

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
in besloten kring op maandag

20 december 2021.

Correspondentieadres:
Kuluutsheuvel 6
5825 BE Overloon

IJssalon Clevers in Overloon
is op zoek naar versterking van het vaste team.

Wij hebben 2 openstaande vacatures: 
medewerker ijssalon (PT/FT)

en
assistent bedrijfsleider(ster) (PT/FT)

U kunt solliciteren via onze website:
werkenbijclevers.nl

of een mail sturen naar
r.schelbergen@clevers.nl
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Een waar drama is op komst…

Het is 2024. Dat lijkt ver weg, maar het volgende 
dreigt dan werkelijkheid te worden: 
•  Je zit op je terras met vrienden en je moet voor de

3e keer stoppen met praten vanwege de herrie …
•  De juf op school stopt met lesgeven aan de kinde-

ren vanwege de herrie….
•  Toeristen van ‘de Vers’ zeggen na een bezoek:

Volgende keer ergens anders vanwege de herrie”
…..

•  Kind van 7 jaar komt om 10 uur ‘s avonds naar
beneden en zegt: “Ik kan niet slapen bij deze her-
rie” …

Hoezo herrie in 2024?
Voorzichtig en zonder teveel geluid te maken, 
probeert het Ministerie van Defensie “vliegbasis 
de Peel” weer te openen. Het was 30 jaar een sla-
pende luchthaven, zoals dat mooi heette. Och, er 
vloog wel eens een vliegtuig of een helikopter en 
er was wel eens een oefening. Niemand in ons dorp, 
die zich daar echt aan stoorde. Als het aan het Mi-
nisterie van Defensie ligt gaat dat veranderen. De 
militaire luchthavens in Soesterberg, Twente en Val-
kenburg (Zuid-Holland) werden in 2006 gesloten. 
Voorzichtigheidshalve werden de ‘geluidsrechten’ 
van vliegbasis de Peel gehandhaafd. De vergunning 
werd verlengd. Niemand, die zich daar toen druk 
over maakte, want er werd toch niet gevlogen…… 
tot nu……

Het Ministerie van Defensie kocht voor 5 miljard 
euro maar liefst 46 F-35-toestellen (er kunnen er 
nog wat bij komen) die worden verdeeld over Vol-
kel, Leeuwarden en De Peel. De Peel krijgt er twaalf. 
Daarnaast staan in Arizona (VS) permanent enkele 
Nederlandse F35-jagers gestationeerd.
De eerste 15 toestellen zijn aangekomen in Leeu-
warden. Hoe dat daar bevalt? Daarover direct meer.

De 24 volgende F-35’s komen naar vliegbasis Volkel. 
Volkel heeft niet genoeg ‘geluidruimte’ en dus staat 
gepland dat 12 toestellen op de nu slapende lucht-
haven de Peel geplaatst gaan worden en hier gaan 
starten en landen. 
Alle inwoners van ons dorp hebben wel eens ge-
hoord over de herrie die de oude F-16 toestellen 
maken in Mill en de dorpen daaromheen. Alle hui-
zen die lawaaioverlast hebben door deze overvlie-
gende vliegtuigen zijn voor geluid geïsoleerd. Dat is 
mooi, maar als je buiten op je terras zit heb je daar 
niet zoveel aan. 
En wat nu helemaal onbegrijpelijk, maar wel waar 
is: Die oude F-16 toestellen maken veel minder 
herrie dan de nieuwe F-35 toestellen. En dat anno 
2021, terwijl iedereen spreekt over allerlei milieuza-
ken, koopt onze regering toestellen die niet minder, 
maar méér kabaal maken…..
De bedachte oplossing van het Ministerie: laat die 
straaljagers maar oefenen in Leeuwarden en bene-
den de rivieren. 

Wat gaat dit betekenen?
Gedurende 3 maal 6 weken - dat zijn dus 126 dagen 
per jaar- kan er gevlogen worden tussen zonsop-
gang en ‘s avonds 24:00 uur. 
In die 18 weken kunnen de toestellen 1800 ‘sorties’ 
maken, dat betekent 1800 keer opstijgen en 1800 
keer landen. 
Er vanuit gaande dat er in het weekend niet gevlo-
gen wordt, betekent dat dat we in 2024 40 keer per 
dag een F-35 zullen horen landen of opstijgen en 
dat gedurende een derde deel van het jaar. 
De landingsbaan van het vliegveld De Peel ligt in 
noordoostelijke richting. Richting Vierlingsbeek en 
Overloon dus. Afhankelijk van de wind, zullen de 
vliegtuigen over die dorpen opstijgen of landen. 
Gezien de ervaringen met Leeuwarden zal dus in 
een groot gebied, naar verluidt tot wel dertig ki-
lometer vanaf de Peel, het opstijgen en landen te 
horen zijn. En ons dorp ligt maar een paar kilometer 
van de Peel verwijderd!

Het Noorse Ørland ontving in 2017 de eerste JSF’s, 
waarna de hel losbrak, zei locoburgemeester Hans 
Kristian Norset destijds: “Inwoners kwamen in op-
stand,130 woningen werden gesloopt omdat tegen 
dat onvoorstelbare kabaal niet op te isoleren viel, 
duizend woningen werden wel geïsoleerd. Hoe kan 
dat? Klopten de rekenmodellen niet, sloten de be-
slissers de ogen voor de cijfers, stonden er wat kom-
ma’s en punten verkeerd?”

De dorpen in de omgeving van Leeuwarden hebben 
er in 2021 ook al van mogen proeven. In de Frie-
se Stentor in mei dit jaar zegt een inwoner van het 
dorpje Cornjum dat ook vlak bij vliegbasis Leeuwar-
den ligt: “Ramen trillen in de kozijnen, autoalarmen 
gaan af en de hond vlucht als de JSF overkomt.” Niet 
alleen van de herrie worden de inwoners volgens de 
krant horendol. “Het geluid is daarbij angstaanja-
gend.”
Op 16 december meldt Omroep Friesland het vol-
gende over het F-35-geweld: “Kinderen spelen 
niet meer buiten, huisgenoten verstaan elkaar 
niet meer, lessen op school kunnen niet doorgaan, 
hinder bij thuiswerkers, overlast én toenemende 
boosheid, gegoochel met cijfers en data door de 
vliegbasis, veel klachten uit dorpen die verder weg 
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liggen van de Friese vliegbasis, de roep van een 
Leeuwardense wethouder om een onderzoek naar 
de gezondheidseffecten van de dreunende herrie.” 
En dan moet het overgrote deel van de peperdure 
toestellen daar nog arriveren.

Zijn de vergunningen voor de Peel al rond? Nee, 
nog niet. Door Defensie wordt er in alle stilte aan 
verder gewerkt.
Weliswaar werden er vanuit noord-Limburg en 
oost-Brabant bij de eerste aanvraag ruim 600 be-
zwaren ingediend. Dat geeft aan dat de werke-
lijkheid langzaam door begint te dringen. Het Mi-
nisterie heeft in een reactie aangegeven dat deze 
bezwaren nauwelijks kans van slagen maken. Voor 
wie daar meer van wil weten: bekijk de reactie-
nota van het Ministerie op: https://www.defensie.
nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/
publicaties/2021/12/13/reactienota-luchthavenbest-
luit-de-peel
De volgende stap is de Milieu Effect Rapportage 
die nu door Defensie opgesteld moet worden. Het 
woord zegt het al. In deze rapportage zullen de ef-
fecten van de reactivering van vliegbasis de Peel op 
de diverse milieu-onderwerpen onderzocht moeten 
worden. 

Meer weten? 
De website van de werkgroep die alle informatie 
over de heropening verzamelt:
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl
Je kunt je ook aanmelden voor de bureninformatie 
per mail vanuit defensie: stuur dan een mail naar 
informatiedepeel@mindef.nl. 

Conclusie: 
2024 lijkt nog ver weg, maar het wordt hoog tijd 
dat de inwoners van Overloon en de andere om-
liggende dorpen, de dorpsraad en zeker ook onze 
nieuwe gemeente Land van Cuijk alles in het werk 
gaan stellen om deze ellende tegen te houden. Dit 
wordt een niet te onderschatten  bedreiging voor 
ons mooie nu nog rustige Overloon en omliggen-
de dorpen! Als deze plannen van het Ministerie van 
Defensie doorgaan wordt de leefbaarheid van ons 
dorp niet alleen bedreigd, maar totaal verziekt. 
Laten we voorkomen dat ons dat als Overloon (en 
gemeente Land van Cuijk en Noord-Limburg) over-
komt. Laten we samen een vuist vormen, want nog 
steeds geldt: ‘Samen sterk!’ 
Mocht je nog twijfelen over de urgentie: praat eens 
met mensen, die in Mill wonen of werken en verme-
nigvuldig hun verhaal met minstens twee.

Bert Bardoel

Agenda 
Vanwege het coronavirus blijven alle KBO-activitei-
ten voorlopig nog geannuleerd. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Informatiebijeenkomst Wonen
Vanwege de huidige Corona-maatregelen en het 
feit dat we niet weten hoe deze zich gaan ontwik-
kelen, is ervoor gekozen de informatiebijeenkomst 
uit te stellen. Hopelijk naar het voorjaar. Uit erva-
ring weten we dat de impact van het Coronavirus 
in de zomerse periode minder is. Nadere berichtge-
ving hierover volgt. 

ONS en NIEUWSBRIEF
Het KBO Magazine ONS verschijnt in 2022 tien keer. 
Het eerstvolgende nummer komt in de week van 24 
januari uit. Bij de ONS verschijnt ook onze Nieuws-
brief van KBO Overloon.

Na lange tijd volgt hier weer een bericht van onze vereniging.
Door de maatregelen rondom Covid-19 en de onzekere ontwikke-
lingen rondom de Omikron-variant, zijn wij helaas genoodzaakt om 
de fi lmavond op 19 januari aanstaande te laten vervallen.
Zie ook www.ovooverloon.nl

Het bestuur
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Geen papieren afvalkalender meer in 2022
Ons Eigen Erf zorgt ervoor dat u hem toch krijgt:

zie de pagina hiernaast.
Voorheen waren er in Overloon twee ophaaldagen, op donderdag en op vrijdag.

In 2022 rijdt maar één route door Overloon en dat is route 19 op de vrijdag.

Jill van Tiggelen in fi nale Miss Beauty:
‘Gaat om meer dan alleen de looks’

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Jill van Tiggelen 
(20) uit Overloon en ik ben fi naliste van Miss Beauty
of Noord-Brabant. In het dagelijks leven fi tness ik
veel, ben ik hondeninstructeur en help ik mensen
op weg naar een betere leefstijl op het gebied van
voeding.

Miss Beauty of Noord-Brabant is één van de 12 
provinciale voorrondes voor Miss Beauty of the 
Netherlands. Eerst worden er per provincie mei-
den geselecteerd voor een casting dag en daar 
gaat er een aantal door naar de fi nale. Hier-
bij draait het niet alleen om het uiterlijk, maar 
om het hele totaalplaatje! Iedereen kan hieraan 
mee doen en er zijn geen lengte- of mateneisen!

Met Miss Beauty of Noord-Brabant en WOD4LIF(V)E 
zijn wij nu bezig met een ontzettend leuk traject. 
Wij krijgen trainingen, opdrachten en shoots waar-
bij de foto’s gemaakt worden door John Vermeeren 
Photography. Bij onze eerste shoot zijn de stemfo-
to’s gemaakt waarbij wij de bruidsjurken van Le Ro-
man Eindhoven aan mochten. Op 13 maart hebben 
wij onze fi nale. Ik heb altijd al gezegd, ik wil ooit 
een bruidsjurk passen en nu heb ik die kans al een 
keer gekregen!

Waarom ik Miss Beauty of Noord-Brabant wil worden
In de afgelopen jaren ben ik veranderd in positie-
ve zin, ik ben anders naar mezelf, anderen en de 
wereld gaan kijken. Ik ben mij gaan ontwikkelen, 
gaan groeien, gaan doen wat ik leuk vind. Niet wat 
ik denk dat anderen willen dat ik doe. Graag wil ik 
het volgende overbrengen:
Ik geloof dat wij mensen tot wonderbaarlijke din-
gen in staat zijn. Met vallen en opstaan. Ik zie din-
gen niet als falen… ik zie het als een begin van een 
nieuw leermoment. Zonder falen was ik niet geko-
men waar ik nu ben. Een zelfstandige meid die voor 
zichzelf opkomt en kiest wat ze zelf wil. Tegenwoor-
dig lijkt het of wij willen voldoen aan de verwach-
tingen van anderen en aan het social mediabeeld. Ik 
denk als wij gaan doen wat we echt leuk vinden dat 
je alles kunt doen, worden of behalen wat je maar 
wilt als je hier maar echt in gelooft! Ik wil graag an-
deren inspireren, wat je achtergrond ook is, je alles 
kunt worden wat je wil!

In actie voor Linda.Foundation
Met Miss Beauty of Noord-Brabant zetten wij ons in 
voor het goede doel: de Linda.Foundation. Eén op 
de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Dat kan betekenen dat je niet kunt sporten, geen 
lekkere warme jas hebt, nooit op vakantie gaat of 
zelfs nooit een verjaardagscadeautje krijgt. Omdat 
kinderen nooit verantwoordelijk zijn voor de fi nan-
ciële problemen, maar er wel onder lijden, willen 
wij ze een steuntje in de rug geven. 

Nu wil ik lege fl essen op gaan halen, op zaterdag 29 
januari. Graag verzoek ik de mensen via WhatsApp 
+31657773280 contact met mij op te nemen als u
lege fl essen (of bonnetjes) in huis heeft of voor ver-
dere instructies over de doneeractie.
U kunt mijn volledige traject en meer informatie
volgen via mijn social media kanalen.
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Zet uw afval op tijd aan de straat!
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ná 22.00 uur de dag daarvoor.
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u kunt bij ons
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 



13

De Overloonse slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog

Stichting Overloon War Chronicles (OWC) is druk be-
zig met het zoeken naar de foto’s en verhalen van 
de gesneuvelde militairen van het ‘Engelse kerk-
hof’. Maar wie zijn eigenlijk onze eigen Overloonse 
slachtoffers van deze oorlog? In een nieuw project 
gaat OWC op zoek naar de gezichten en verhalen 
van deze mensen. Onderstaande tekst is samenge-

steld uit de eerder door Fons van Wanroij, klein-
zoon van Peter Johannes van Wanroij, geschreven 
familiegeschiedenis. OWC heeft de heer Van Wan-
roij verzocht delen van zijn verhaal in deze vorm te 
mogen publiceren. Met zijn vriendelijke toestem-
ming bieden wij hierbij onze publicatie aan.
Auteur: Kamil Aerts 

Artikel 2: Peter Johannes van Wanroij

Voornamen: Petrus Johannes 
Leeftijd: 69 
Geboortedatum: 11 mei 1875 
Datum overlijden: 30 september 1944 

“Ik was juist bij de kerk, meende ik, dat 
ik het geluid van een vliegtuig hoorde 
dat een duikvlucht nam. Opeens een 
harde knal. Direct ging ik liggen. Weer 
een knal en nog meer. Hoeveel weet 
ik niet precies.  Bommen op Holthees. 
Twee dorpsbewoners en zes vluchtelin-
gen waren omgekomen. Er waren vele 
gewonden.” Een ooggetuige  schreef 
zijn herinneringen aan het bombar-
dement op Holthees op.  Eén van deze 
vluchtelingen die was omgekomen, was 
Peter Johannes van Wanroij, een 69-jari-
ge inwoner uit Overloon. 
Peter Johannes werd geboren op 11 mei 
1875 in Oploo.  In het dagelijkse leven 
zou hij Peter Han(nes) genoemd wor-
den. Hij was de zoon van Johannes van 
Wanroij en Maria Verhofstadt en kwam 
uit een welvarend gezin. Op 24-jarige leeftijd trouw-
de Peter Johannes met Theadora Lax uit Oploo en in 
1900 verhuisden ze samen naar Overloon waar ze in 
een boerderij woonden die  tegen-
woordig midden in het centrum van 
Overloon zou liggen. In  1923 werd 
de boerderij gesloopt en werd er op 
dezelfde plaats een nieuwe, riante 
boerderij gebouwd; Peter Johannes 
was immers een heerboer. Peter Jo-
hannes hertrouwde in 1903 met Nel 
Poels, nadat zijn vrouw Theodora 
in 1902 was overleden. Zijn tweede 
vrouw, Nel, overleed in 1931. 
Eind september 1944 kreeg Peter 
Johannes, net als de andere inwo-
ners van Overloon, een evacuatiebe-
vel van de Duitsers. Overloon werd 
frontgebied en de burgers moesten 
zo snel mogelijk het dorp verlaten. 
In de stromende regen vertrok Peter 
Johannes samen met familieleden 
naar Holthees. Daar verbleef hij als 
één van de vele vluchtelingen uit 

Overloon. Zijn verblijf zou echter 
maar kort duren, want enkele da-
gen later kwam Peter Johannes op 
een tragische manier om het leven. 
Zaterdag 30 september 1944 vond 
er een Brits bombardement plaats 
op Holthees. Het doel was om de 
Duitse verdediging te verzwakken. 
In Holthees stonden namelijk Duit-
se kanonnen. De inwoners van het 
dorp, inclusief de vele vluchtelingen, 
waren op dat moment gewoon aan-
wezig. Peter Johannes stond op dat 
moment samen met zijn zoon en 
dochter voor de winkel van bakke-
rij Bonants om brood te halen. Zijn 
zoon wilde hem nog waarschuwen 
en zijn dochter zag hoe Peter Jo-
hannes zijn handen naar zijn hoofd 
bracht, maar het was te laat. Hij 
werd door een granaatscherf ge-
troffen en onthoofd. Peter Johan-
nes van Wanroij is 69 jaar oud ge-
worden.

Bron: Fons van Wanroij - Op zoek naar een onbe-
kende opa (2010) Foto’s: Fons van Wanroij

De grote boerderij van de familie van Wanroij op het 
tegenwoordige 14 Oktoberplein. 
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Agenda

2022

13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20:00 
uur
15 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 januari
Toerklub, Mountainbike toer-
tocht
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit
23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit

28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
2 februari
OVO, jaarvergadering, de Pit, 
20:00 uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
12 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
17 februari
OVO, excursie, vanaf kerkplein, 
13:30 uur

23 februari
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
25 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, 
Josefschool
26 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie program-
ma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie 
programma
3 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, vanaf de Raaijhal, 8:30 uur

Het weer

December, zacht, droog en te 
somber.
Jaar 2021 vrijwel normaal.

Op de eerste decemberdag haalden we nog ruim 
10 graden, maar daarna volgde een periode van 
tien dagen waarbij de temperaturen ruim onder 
normaal lagen. Tijdens die periode was het ook erg 
somber, met een hoog aantal zonloze dagen. Vaak 
ook wat regen, maar de hoeveelheden stelden alle-
maal weinig voor. Tot aan de kortste dag verander-
de er maar weinig, al gingen de temperaturen wel 
wat oplopen. Door het vrij rustige weerbeeld kwam 
er op enkele dagen lokaal zelfs verkeershinderlij-
ke mist voor. Dat had ook weer te maken met een 
krachtig hogedrukgebied. De barometer steeg tot 
iets boven de 1040 hecto-pascal. De mist verdween 
en er volgde twee heldere dagen waarbij het tekort 
aan zonuren wat werd aangevuld. Tijdens die dagen 
vroor het -5 tot -6 graden. En dat betekent matige 
vorst. Maar dit alles was van korte duur. Direct na de 
kerst liepen de temperaturen fl ink op. De drie laat-
ste dagen van december werden nog record zacht. 
De hoogste waarde bereikte ik op de 30e, toen de 
meetbuis 15.3 graden aanwees. Een dag later 14.4 
graden en toen volgde de warmste nacht van de 
eerste wintermaand. Het minimum bleef steken op 
ruim 12 graden. Het totaal gemiddelde komt uit op 
5.3 graden en dat is 1.5 graad boven het langjarig 
gemiddelde. Ondanks dat er maar 8 droge dagen 
(betekent over 24 uren geen drup regen) zijn voor-
gekomen is de neerslag beperkt gebleven tot 50 

mm. Normaal valt er 75 mm in december. Op vele
dagen had de zon het erg moeilijk. Totaal 44 zonu-
ren. Normaal 56 uren

Over het hele jaar zijn de cijfers vrijwel normaal te 
noemen. Temperatuurgemiddelde bedraagt 10.6 
graden. Precies normaal. Ook de 750 mm neerslag 
kunnen we als normaal beschouwen. Het aantal 
zonuren komt uit op 1800 uren en dat betekent een 
overschot van 60 uren. Opvallend was de te koude 
lente, maar ook de erg zachte herfst. Te nat waren 
de maanden januari, mei en juli. Februari, april, juni 
en september waren zeer zonnig.

Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar aangekomen. 
Het extreem zachte weer ging nog even door. Zo 
hebben de eerste twee dagen van januari ook nu 
weer records opgeleverd. Nieuwjaarsdag is nog 
nooit zo zacht geweest en bracht hier 14.4 graden 
op de thermometers. Ook de nacht was met 11.4 
graden record zacht. Ook 2 januari verliep extreem 
zacht. Max. 13.8 en minimum 10.7. Vanaf de 4e gin-
gen de waarden in dalende lijn. Het bleef wisselval-
lig, met soms winterse neerslag.

Hoe het verder gaat, kun je vernemen, als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en luistert naar mijn 
dagelijkse weerpraatje. Om 12:30 uur, om 13:30 uur 
en ook in de avonduren, met herhalingen, ben ik te 
horen.

Weerman Bert Vloet
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elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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9 maart
KBO, Koken voor Ouderen
12 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
13 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
KBO, Algemene leden vergade-
ring
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
19 en 20 maart
HOT, uitvoering, de Pit, 20:00 uur
25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
26 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
31 maart
KBO, Wandeling IVN
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
4 t/m 7 april
KBO, Oosterse Dagen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
11 april
KBO, Kijk op Kunst
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur

23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of 
the box”
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
21 mei
KBO, Dagreis
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen

23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 16 januari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaars van de vorige puzzelpagina in de uitgave van 15-12:
Fam. van den Boom (prijs beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON),
Faiza Hendriks en Rianne van Leuken
(prijzen beschikbaar gesteld door Multicopy Venray).

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

AFBESTELLEN
BABYSIT
DEUGD
DOMINEE
HOMO

HOMP
HYPE
JOLIG
JUDEA
KNEL
KORF
KUITEN
LAAGTE
MANAGER
OPROEPEN
PARAAF
PIER
PRIMUS
RAPPORT
REÇU
SERIESCHAKELING
STOP
TEVREDEN
TOILETEMMER
UITSCHUIFBLAD
VOORBEREIDING
WELGEMOED
WISSEWASJE
ZEIL

1 2
3456

7 8
9

In elk vakje moet 
een cijfer van 1 tot 
en met 9 ingevuld 
worden. Je moet de 
lege vakjes zo invul-
len, dat in elke rij, 
elke kolom én elk 
blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één 
keer voorkomen.

W I S S E W A S J E P Y H T O 
E G N I D I E R E B R O O V T 
L U I T S C H U I F B L A D I 
G N I L E K A H C S E I R E S 
E E T A O M O H D E U G D T Y 
M R S A P J U D E A R M O E B 
O E I G R A P P O R T P I V A 
E G K T O I L E T E M M E R B 
D A O E E N I M O D L N T E P 
S N R R P A R A A F I L T D R 
U A F B E S T E L L E N K E M 
P M O H N E T I U K Z E N N T 

5 3 8
7 9

4 7 1 2

1 3 9
5 6 4 8
8 6 9 4

4 2
7 1
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De weegschaal jouw humeur niet

Een betere balans te vinden;
Te kunnen genieten van een gezond
voedingspatroon;
Zelf de regie te nemen om...

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

Wist je dat...
Je mogelijk in aanmerking komt
voor een vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

Anke Philipsen
Voedingconsulent & Mental Coach
anke@rootscarrots.nl
www.rootscarrots.nl

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

•
•

•

•
•
•
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Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   26 januari
aanleveren uiterlijk 19 januari 20:00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fi etspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

QR-code
website

Ons Eigen Erf

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com


